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ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2021سبتمير  10التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بمعايي  الويبو

 الدورة التاسعة
 2021نوفمير  5إىل  1جنيف، من 

ي تقرير 
 بالنماذج والصور ثالثية األبعادفريق العمل المعن 

فة  إعداد  وثيقة من ي بالنماذج والصور ثالثية األبعاد عىلالهيئة المشر
 فريق العمل المعن 

 معلومات أساسية

  أحاطت .1
 
( علما ي دورتها  اللجنة المعنية بمعايير الويبو )لجنة المعايير
 
  الثامنةف

 
ي ع

ي الن 
 
بالتقدم الذي أحرزه  2020 عامقدت ف

ي المهمة رقم  يقفر 
 
ي بالنماذج والصور ثالثية األبعاد ف

ي  61العمل المعن 
. الن  ف عليها االتحاد الروسي وافقت لجنة المعايير عىل  كما   يشر

ي أجريت بير  الدول األعضاء، 
ي جمعتها بعض المكاتب من قطاعاتها وأحاطت علما نتائج الدراسة االستقصائية الن 

بالمعلومات الن 
ي الخاص بالصناعات استخدام بالصناعية المحلية  ي دورتها السابعةوالذي قدم إىل لجنة المعاياالستبيان النموذج 

 
قدم فريق كما .  ير ف

ي العمل  ح فريق العمل إجراء دراسة تفصيلية إلمكانيات البحث عن النماذج ثالثية األبعاد )و ألغراض إعالمية.  معيار تجرين   (3Dاقي 
وصف عىل  لجنة المعايير وافقت و وأفضل الممارسات الحالية والتقنيات والمعايير الواعدة للمقارنة بير  النماذج والصور ثالثية األبعاد. 

ا  61المهمة رقم 
 
ي تنص  ،ها وحدثت لذلكوفق

اح لتوصيات بشأن النماذج والصور ثالثية األبعاد  بعد التحديثوالن  : " إعداد اقي  عىل ما يىلي
(3D ي ذلك طرق البحث عن النماذج والصور ثالثية األبعاد." )انظر الفقرات من

 
من الوثيقة  108إىل  103ومن  75إىل  73(، بما ف
CWS/8/24 .) 

 التقرير المرحىلي 

،  ،العمل فريقأعد  .2 الدرسة جدول عىل أساس تحليل نتائج تصميم ال و  أشكالمعايير اختيار عقب الدورة الثامنة للجنة المعايير
ها  االستقصائية ثبعد مناقشة الوثائق المعدة، و . الخاصة به عىل صفحة الويكي ونشر

ّ
ي المعيار  حد ا التجرين 

 
 . لذلك وفق

ي مايو و .3
 
ي ، أجرى فريق العمل الجولة األوىل من المناقشات لتحديث المعيار 2021ف حة. التجرين  ي المعايير المقي 

 
والنظر ف

فة عىل ت الهيئةعالوة عىل ذلك، قدمو  ي إطار فريق العمل لمحة عامة عن النشاط الجاري الذي  المشر
 
البحث الذي يركز عىل  ينفذ ف

ي األبعاد وطرق المقارنة. 
فة عىل ت الهي، قام2021بعد مناقشات مايو و البحث ثالث   تفريق العمل بتحديث الوثائق وشجعئة المشر

 أعضاء فريق العمل عىل تقديم تعليقاتهم عىل التحديثات. 
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حةألغراض و  .4 ي األبعاد، وإعداد معيار  بطرقوتقديم تحديث فيما يتعلق  ،الموافقة عىل المعايير المقي 
ي البحث ثالث  ي تجرين 

نهاث 
ي 
 
ي األبعاد وصور ثالثية األبعاد للنظر فيها ف

، أجرى فريق العمل جولة ثانية من الدورة التاسعة للجنة المعايير  بشأن نموذج ثالث 
ي يوليو 

 
 .  2021المناقشات ف

ي يوليو  الذي عقد عن بعد خالل االجتماع و  .5
 
ثالثية األبعاد واعتمد  األشكالالعمل التعليقات عىل  فريق، استعرض 2021ف

حة الختيار األشكال. كما قدم فة عىل فريق  ت المعايير المقي  ي األبعاد وأشار الهيئة المشر
ا لطرق البحث ثالث 

 
إىل مدى  تالعمل تحديث

ي مرفق هذه الوثيقة.   المسألةتعقيد 
 
ن إىل مزيد من الوقت للعمل عىل طرق فريق يحتاجو الالحظ فريق العمل أن أعضاء و كما ورد ف

ي هذا المجال الجديد. 
 
ة المحدودة ف ا للتحقيقات الجارية والخي  العمل تأجيل العمل عىل  فريقلذلك، قرر و البحث ثالثية األبعاد  نظر 

ي األبعاد 
ي   إىل أن يستكملطرق البحث ثالث 

 
اح معيار كما البحث اإلضاف ي وافق عىل اقي  ي تجرين 

ي الدورة األبعاد  بدون بحث ثالث 
 
سيقدم ف

 . التاسعة للجنة المعايير 

 المناقشات،  وعقب .6
ّ
ي ل أعد

ح النهاث  وع المقي  ( 3D"توصيات بشأن النماذج الرقمية ثالثية األبعاد )الويبو الجديد معيار مشر
ي  ويقدمالعمل.  يقجميع التعليقات الواردة من أعضاء فر  الذي يراعي والصور ثالثية األبعاد" 

 
ح للنظر فيه ف الدورة المعيار الجديد المقي 

 (. CWS/9/6كوثيقة عمل منفصلة )انظر الوثيقة  التاسعة للجنة المعايير 

دم .7
 
ي األبعاد  وق

وع مواد ونتائج البحث ثالث  ي حالة اعتمد كمرفق لهذه الوثيقة.   ألغراض اإلحاطةمشر
 
ي  وف

 
ح ف المعيار الجديد المقي 

اح ، لجنة المعايير هذه الدورة ل ي الدورة  الستعراضفسيقوم فريق العمل بإعداد اقي 
 
ي األبعاد ف

المعيار الجديد بمواد حول البحث ثالث 
 .  لجنة المعايير ل المقبلة

 خطة العمل

طلع فريق  .8 ة عىل جنة المعايير لالعمل ي  :  2022 - 2021خطة عمله للفي    عىل النحو التاىلي

   وصف بنود العمل بنود العمل
 اإلطار الزمنز

ي األبعاد  بشأن معايير  الدورة التاسعة للجنة المعايير 
ا هوعرضالعرض ثالث 

 لجنة المعايير  أنظار  عىل

ي 
 
الدورة التاسعة  تقرير فرقة العمل ف

 للجنة المعايير 

 2021نوفمي   5إىل  1من 

ي األبعاد
مزيد جراء إجراء البحث وتقديم النتائج إل  البحث عن طرق البحث ثالث 

 داخل فريق العمل اتمن المناقش
 2022و 2021

بدء مناقشة  المزمعبعد التحليل، من  نتائج البحث
 نتائج البحث

 2022عام  مطلع

ي قدما لمناقشة نتائج البحث  الجولة األوىل من المناقشات
فيما  والمض 

بالنظر إىل نتائج  المعايير تعديل ب يتعلق
 المناقشة

 2022منتصف عام  - مطلع

النتائج المحتملة للمناقشات  مراعاة تعديل المعايير 
اح  المزمعاإلضافية، من  تقديم اقي 

المعيار الجديد بشأن األبعاد  لمراجعة
 الثالثية

 2022منتصف عام 

حسب تعديل وتحديث المعيار ) اتالجولة الثانية من المناقش
)  المقتض 

2022 

ة للجنة المعايير  المقبلة للجنة  ةلدور اصياغة وثائق عمل  التحضير للدورة العاشر
 المعايير 

2022 

ة للجنة المعايير  األبعاد  بشأنلتقديم معيار جديد منقح  الدورة العاشر
 الثالثية

2022 
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9.  :  إن لجنة المعايير مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه  (أ)
 
اإلحاطة علما

 ؛ومرفقها  الوثيقة

 يقواإلحاطة علما بخطة عمل فر  (ب)
ي  العمل

 األبعاد بالنماذج والصور ثالثية المعن 
ي الفقرة الواردة 
 أعاله؛ 8ف 

 

 [يىلي ذلك المرفق]
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 المكتب الدول   من إعداد تحريرية  مالحظة

م
ّ
فة عىلقد   بفريق العمل  ت الهيئة المشر

 .هنا ألغراض اإلحاطة توقد أدرج. الثالثية هذه الوثيقة إل فريق العملاألبعاد المعن 

 

 دراسة البحث ومقارنة النماذج والصور ثالثية األبعاد

  ميسعدنا أن نقدم لك
ً
 أولّيا

ً
  تحيطتناول التحديات الرئيسية ي استعراضا

 .النماذج ثالثية األبعاد البحث عنب الن 

كةطرق البحث. معلومات  .1  مشتر

  األبعاد  عن شكلبحث ال يجرى
 هذا يو . الشكلعن طريق البيانات الوصفية أو أوصاف  عادةثالث 

ّ
النهج سهل التنفيذ من الناحية  عد

  الوقت التقنية
 
ال  لألشكالنظًرا ألن الوصف المفاهيم   األشكالمماثلة مع زيادة عدد  أشكالكفاءة البحث عن   تتدث  قد  نفسه،، وف

ا و يرتبط دائًما بالتشابه البرصي. 
ً
  لن تسمح باألتمتة الكاملة  ،األشكالألوصاف  ةاليدوي المدخالتتتضمن هذه الطريقة أيض

والن 
 .للعملية

   لشكللتحديد العالقة بي   التشابه البرصي  ث   اإلبصار الحاسو تكنولوجيا استخدام أن يبدو و 
 األبعاد،ما وتمثيله الهندس  ثالث 

ا  البعض،ثالثية األبعاد مع بعضها  األشكالولمقارنة 
ً
ة من البيانات أكث  واعد   كميات كبث 

 
 .خاصة عند البحث ف

... 

 تضاف

 معايتر جودة البحث .2

... 

 تضاف

 نماذج ثالثية األبعادل المعالجة المسبقة .3

ا لتمكي   و من المهم تحديد معايث  التشابه للبحث عن النماذج ثالثية األبعاد. 
ً
يجب معالجة النماذج ثالثية األبعاد الموجودة مسبق

  نفس الفئة باستخدام اللغة الطبيعية أو من  لألشكالإما من خالل التصنيف المسبق  وقد يتحقق ذلكتدريب الشبكة العصبية. 
 
ف

  ذلك  ،لألشكالياضية أخرى للمعالجة المسبقة خالل استخدام تقنيات ر 
 
ات بما ف  عنارص التوصيف(. )متجهات المث  

لحماية حقوق الملكية الفكرية )مثل العالمات التجارية ثالثية األبعاد والتصاميم  شكلقد تكون النماذج ثالثية األبعاد خاصة بكل و 
اعات  .(الصناعية ونماذج المنفعة واالخث 

  الوقت و
 
  تقبل  الفكريةحن  مكاتب الملكية  ،الراهنف

  تشتمل عىل نماذج ثالثية  الطلباتالن 
ملكية  ال تمتلك بيانات األبعاد،الن 

 .كافية لتدريب الشبكات العصبية فكرية

ا إل أي و 
ً
ح إنشاء مجموعات بيانات اختبار وتدريب لنماذج ثالثية األبعاد استناد ا  أشكالنقث 

ً
  يجريمتاحة مجان

ً
ا اختيارها وفق

هم  وجهات نظر ب واألخذ  الفكرية،حقوق الملكية  لموضوعاتمع مراعاة الصور ثنائية األبعاد الحالية  معينة،لمعايث   الفاحصي   وغث 
  مجال الملكية الفكرية. 

 
ح مكاتب الملكية الفكرية لتبادل بيانات النماذج ثالثية األبعاد.  ذلك،باإلضافة إل و من المتخصصي   ف نقث 

ا بالنسبة للعديد من قد يختلف مو  ً ا كبث 
ً
 .حقوق الملكية الفكرية موضوعاتحتوى مجموعات بيانات االختبار هذه اختالف

... 
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 تضاف

   النماذج ثالثية األبعاد عنالطرق الرياضية للبحث 

  تحدد أوجه التشابه بي   
ك لتنفيذ خوارزميات البحث الن  ح استخدام نهج مشث  أي الجمع بي   استخدام  األبعاد،ثالثية  األشكالنقث 

ات( وأنظمة تصنيف والتصنيف  فيينا الموجودة بالفعل )مثل تصنيف  الملكية الفكرية األساليب الرياضية )مثل متجهات المث  
اءات   للث 

 .) وما إل ذلك التعاوث 

ح عدم  ذلك،عالوة عىل و    إنشاء خوارزمية عالمية لجميع  النظر نقث 
 
كث    وبدال من ذلك الفكرية،حقوق الملكية  موضوعاتف

الث 
ات التمثيل  م ،المقبلبالنسبة الجتماع فريق العمل أما لكل نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية.  البرصيعىل مث   ا إعداد  نعث  

ً
أيض

 يتعلق باستخدام بعض الخوارزميات
ً
 .تحليل أكث  تفصيال

. و 
ً
 أكث  تفصيال

ً
  محركات البحث لمستودعات نو تتطلب المسألة المذكورة أعاله تحليال

 
ح تحليل األساليب الحالية المستخدمة ف قث 

وكذلك لتحليل إمكانية تطبيق هذه األساليب عىل مجموعات النماذج  الحالية،ثالثية األبعاد وتحديد أفضل الممارسات  األشكال
  تعتث  تمثيالت 

 .حماية حقوق الملكية الفكرية لموضوعات برصيةثالثية األبعاد الن 

... 

 ) المختلفةتضاف )مقارنة طرق البحث الرياضية 

  نماذج ثالثية األبعاد المتعلقة بالبحث عن الذكاء االصطناع  طرق  .4

وري    نعتقد أنه من الرص 
  أنظمة  توخ 

 
  للشبكات العصبية التطبيقية المستخدمة ف

 
لذلك يجب تخزين و  المعلومات،تدريب إضاف

   المختلفة األشكالومعالجة قرار الفاحصي   بشأن أوجه التشابه بي   
يمكن أن يؤدي تراكم و عليها أثناء عملية الفحص.  ُيحّصل الن 

  أنظمة المعلومات
 
 .مثل هذه البيانات إل تحسي   جودة البحث بشكل كبث  ف

... 

  (لبحثالذكاء االصطناع  ل طرق مختلف)مقارنة  تضاف

ن النماذج ثالثية األبعاد والصور ثنائية األبعاد  .5  يةر لموضوعات الملكية الفكمقارنة بير

... 

 تضاف

 الخاتمة .6

... 

 تضاف

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 

 


